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Studienämnden vid Fysik
Protokoll fört vid SNFTM -möte

20 maj 2019

Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande

Vice Ordförande Felix Augustsson
Kassör Oskar Liew

Sekreterare Ugnė Miniotaitė
Kandidatansvarig Emelie Björkman [12:31]
Masteransvarig Olle Lexell

Matansvarig Emelie Sjögren
Framtida Vice Ordförande Albin Ahlbäck
Framtida masteransvarig Johanna Warnqvist

Framtida matansvarig Tobias Wallström [12:03]

§1 Mötets
öppnande

Felix Augustsson öppnar mötet kl. 12:01.

§2 Val av
justerare

Oskar Liew väljs till justerare.

§3 Runda
Bordet

• Ugnė har varit på möte och fixat protokoll och arrat ohmsits.

• Emelie S har justerat protokoll, arrat ohmsits och varit på möte.

• Emelie B har varit på möte om expfys 1.

• Olle arrat ohmsits och varit på möte.

• Oskar har arrat ohmsits.

• Felix har arrat ohmsits och varit på möte. Han har också varit på programråd
för TM. I Miljö och matematisk orientering hade kurutvärderare inte tagit
kontakt med examinatorn, Felix har fixat så det blir gjort.

§4 Föregående
protokoll

Gick igenom föregående protokoll.
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§5 Pågående
kurser

• Ettan Inte hänt så mycket. Mekanik 2 är klara med alla föreläsningarna inför
tentan.

• Tvåan Miljöfysiken har mycket klagomål, eftersom det på räkneuppgifter dras
poäng för grammatik. Hållfen går väldigt bra, har man inte tid att nå deadline
är det inga problem och examinatorn är väldigt förstående.

• Trean
Inga problem.

• Master
Allt rullar på.

§6 Kursnämnder Kommit ut en doodle till fastan. Emelie B ska gå på den. Optiken var nu på förmid-
dagen idag (20/5). Elin Ohlman (framtida kandidatansvarig) var på den. Flervarren
verkar stå still. Det visar sig att Hegarty hade mejlat Emelie B två veckor sedan,
vilket Emelie B helt missat. Hon ska se till att svara honom.

§7 Programråd
TM • Industriell ekonomi

Kursen i industriell ekonomi på TM har inte riktigt fungerat på länge. Nu ska
de försöka hitta ett nytt koncept på kursen. Det finns två alternativ uppe.
Ett är att Handels skulle ta över den, vilket de kan tänka sig göra inför våren
2021. Det skulle då vara en kurs i mikroekonomi. Det andra alternativet är att
ha corporate finance som institutionen för industriell ekonomi och irganisation
skulle hålla. Nästa år kommer kursen vara densamma, men de vill göra ett
ordentligt arbete för att förändra den på lång sikt.

• Expmatte
Expmatte har inte utvecklats vidare. Finns det fortsatt intresse från studenter
att få mer praktiska inslag i utbildningen rekommenderar vi att nya SNFTM fortsätter
dra i det.

• Sökande TM
Antal sökande till TM i år är det högsta det varit sedan 2014. Det har varit en
väldigt stor ökning och alla känner sig supernöjda. Könsfördelningen går inte att
säga något om förrän studenterna antagits. För den nya Data Science mastern
är det 766 sökande på 30 platser. Av dessa är det 150 som sökt från Chalmers.
Till nästa år ska de förmodligen öka platserna på masterprogrammet.

• Studentbarometern
Förra året var det väldigt mycket fokus på diskriminering i studentbarometern.
Fokuset i år är inte lika stort på just det. Största diskrimineringsfaktorn som
studenterna upplever är fortfarande kön, men TM ligger relativt Chalmers rätt
så bra till. Det finns ett fortsatt stort problem med arbetsbelastingen. 25% av
studenter lägger mer än 60 h i veckan på studier och 35% känner att psykoso-
ciala hälsan är ett hinder.
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• Byta programmeringsspråk
Det har kommit upp att byta programmeringsspråk som lärs ut från Java till
Python. Hösten 2020 skulle det kunna genomföras. Man vill inte byta ut Matlab
utan endast Java. Ett stort problem är att få en programmeringskurs som går
över två läsperioder så som den gör på F och TM nu. Det är ganska unikt att
göra så, vilket försvårar att få en sådan kurs.

• Ny PA
Johan meddelade att han inte kommer söka sin tjänst som PA igen. Detta
innebär att det kommer bli ny PA på både TM och F. Både Jana och Johan får
man just nu träffa ganksa tidigt i utbildningen, vilket vi tror är väldigt viktigt
för att få en bra kontakt med sin PA. Det är just nu inte tydligt ifall Jonas
kommer fortsätta hålla sina kurser i ettan.

• TM i industrin
Industrirepresentanter vill ha mer TM i industrin för att det ska synas bättre.
En idé är att försöka ha sommarjobb riktat mot TM. Var också en hel del snack
om studiebesök, eftersom TM-studenter har svårt att avgöra vad de vill göra
efter utbildningen. Man tror att mer TM-riktade sommarjobb och studiebesök
kan hjälpa studenterna.

§8 Datum
gruppöverläm-

ning

Vi ska ha en gruppöverlämning med nya SNFTM . Vi ska gå igenom grundläggande
info om högskolan, arr, åligganden osv. Vi har tänkt nu på söndag 26/5. Alternativet
är att ha det efter tentor eller på en vardag. Exakt datum bestäms i gruppchatten,
eftersom hela nya SNFTM inte är representerad på mötet.

§9 Ohmsits Det var ganska dålig stämning under arrandet. Det skulle nog blivit bättre stämning
om kommunikationen varit bättre och om ohmsitsen inte var så sent i läsperioden.
Själva sittningen blev väldigt kul och deltagarna tyckte det var roligt med quiz.

§10 Övriga • Institutionsråd
Ugne var på Fysiks institutionsråd. Det var vädligt mycket snack om jämställd-
het, där Fysik nu ligger på 11% anställda kvinnor. Kommer man upp till 30%
får institutionen ekonomiskt bidrag från högskolan. Fysik hoppas nå 25% till
2025. Det nya mastersprogrammet Physics har fått 48 förstahandssökande, vil-
ket är ett antal man är väldigt nöjda med.

Felix var på institutionsråd på matematiska vetenskaper. Där togs det upp
liknande saker angående låg andel kvinnor på institutionen. Detta är genomgå-
ende på alla nivåer och därför dras slutsatsen om att problemet handlar om att
få in kvinnor. Det var mycket prat om att det har ändrats om hur anställning
funkar på institutionerna. Något nytt är att högskolan styr hur många som är
anställda på institutionerna, vilket många tycker känns bakvänt. Högskolan vill
främja undervisning och har en institution mer undervisning får de mer pengar.
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Det var även en del prat om Data Science. Det är svårt att nå ut till stu-
denter med examensjobb inom Data Science. Det finns väldigt många jobb från
Chalmers sida. Felix fick höra om ett sällskap som håller i diskussioner om
Data Science, vilket kan vara intressant för cocktailpartyn. Sedan har masters-
programmet Engineering Mathematics slagit rekord i förstahandssökande.

• Tentagranskning
Tobias undrar vilka regler det finns för att meddela om tentagranskning, ef-
tersom examinatorn i elfälten meddelade samma förmiddag som granskningen
hölls. Det viktigaste är att det ska gå att granska sitt resultat. Om det inte
finns möjlighet att granska efter granskningstillfället är det ett problem och
något att ta tag i, men annars inte.

§11 Nästa möte Nästa möte blir måndag den 27:e maj 12.00.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Felix Augustsson kl. 12:52.

Felix Augustsson
Vice Ordförande

Ugnė Miniotaitė
Sekreterare

Oskar Liew
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sekreteraren i SNFTM (snf.sekr@ftek.se) för kontroll eller övriga frågor.
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